Stichting Predik het Woord – Verslag activiteiten in 2021
Verslagjaar en corona
In het verslagjaar golden er gedurende diverse periodes beperkingen als gevolg van covid-19.
Desondanks is steeds geprobeerd om zoveel mogelijk van betekenis te zijn voor de Hoornse
samenleving. Daarom werden er in 2021 allerlei activiteiten ontplooid. Dit document beschrijft de
belangrijkste activiteiten van Stichting Predik het Woord in 2021.
Doelstelling
De stichting heeft als doel: de verspreiding van het Evangelie in Nederland. Concreet richt de
stichting zich daarbij op de stad Hoorn (NH) en de directe omgeving. De doelstelling wordt
gerealiseerd door het houden van openbare samenkomsten, het bestuderen en verspreiden van
publicaties en het steunen van andere activiteiten die aan dat doel bevorderlijk zijn. Deze activiteiten
zijn in sociaal-maatschappelijke zin van betekenis voor de Hoornse samenleving.
Realiseren doelstelling
Om de bovenstaande doelstelling te realiseren hebben bestuursleden, de raad van advies leden, de
voorganger/coördinator en vrijwilligers de onderstaande activiteiten uitgevoerd. Daarbij is de
volgende tweedeling aangebracht:
A. Activiteiten, die direct bijdragen aan het realiseren van de doelstelling;
B. Overige activiteiten, die indirect bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

A. Activiteiten, die direct bijdragen aan het realiseren van de doelstelling
Opmerking:
De activiteiten die direct bijdragen aan het realiseren van de doelstelling vonden plaats door en
vanuit een vaste groep van betrokkenen, die hierna wordt aangeduid als ‘Christelijke gemeente Het
Lichtbaken’ te Hoorn. Het gebouw van waaruit de activiteiten werden georganiseerd, draagt net als
de gemeente de naam ‘Het Lichtbaken’.
1. Samenkomsten
De samenkomsten op de zondagen vormden ook in 2021 het hart van alle activiteiten van
‘Christelijke gemeente Het Lichtbaken’. Van 1 januari tot en met 31 december werd op alle zondagen
vanaf 10.30 uur een samenkomst gehouden. Daarin stond het Evangelie van Jezus Christus centraal
en werd gezongen en gebeden. Na het programma was er bij een kop koffie/thee ruimschoots
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Dat was tevens een moment waarop bezoekers in een
persoonlijk contact hun vragen konden stellen aan of hun zorgen delen met de voorganger of
anderen. Het online uitzenden van deze samenkomsten via YouTube, dat begon in de lockdown van
2020, werd in 2021 gecontinueerd en verder ontwikkeld. Deze uitzendingen voorzien in een
behoefte, vooral voor hen die om allerlei redenen niet aan de samenkomsten en activiteiten kunnen
deelnemen.
2. Bijzondere bijeenkomsten
Er waren extra activiteiten op alle bekende christelijke feestdagen en daarnaast ook op andere
bijzondere dagen, zoals de Internationale Week van Gebed (17 januari), de Biddag voor gewas en
arbeid (10 maart) en de Dankdag voor gewas en arbeid (3 november).
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3. Bijbelkringavonden
Elke veertien dagen werd er gedurende het hele jaar op woensdagavond gespreksgroepen gehouden
(met uitzondering van de zomervakantie). Het christelijk geloof en de Bijbel stonden daarin centraal.
Tegelijk was er veel ruimte voor een open gesprek en voor allerlei persoonlijke vragen en
opmerkingen van de deelnemers.
4. Open Koffieochtenden
De koffieochtenden zijn bedoeld voor degenen die behoefte hebben aan contact. Via internet en de
lokale pers werden de uitnodigingen daarvoor breed verspreid. Veel mensen vonden de weg naar de
deze ontmoetingen, die werden gehouden op elke derde donderdag van de maand, zolang de
maatregelen daar ruimt voor boden. De ontmoetingen werden afgesloten met een boodschap uit de
Bijbel en het zingen van enkele liederen. Bezoekers kregen volop gelegenheid om hun persoonlijke
zorgen te delen met de leden van de christelijke gemeente, die juist ook met die bedoeling aanwezig
waren.
5. Gesprekskring Explorers
De in 2020 begonnen Gesprekskring voor beginners (Explorers) werd in het verslagjaar voortgezet.
Deze kring is bedoeld voor degenen die na willen denken over zingeving en zich oriënteren op het
christelijk geloof. Zoveel mogelijk werd geprobeerd om elkaar minstens een keer per maand te
ontmoeten. Deze activiteit stelde de deelnemers in de gelegenheid om hun persoonlijke verhalen te
delen en vragen te stellen.
6. Wekelijks Gebedsuur
Het Wekelijks Gebedsuur werd elke week zowel fysiek aanwezig als online en op afstand
georganiseerd. Een keer per maand kwam de groep daadwerkelijk bijeen in Het Lichtbaken. Deze
activiteit draagt bij aan de onderlinge betrokkenheid van de gemeenteleden en belangstellenden, het
met elkaar meeleven en naar elkaar omzien.
7. Pastoraat
Degenen die betrokken zijn bij ‘Christelijke gemeente Het Lichtbaken’ ontvangen van tijd tot tijd
bezoek. Ook vonden pastorale gesprekken plaats in het ‘Het Lichtbaken’ en/of werd op afstand het
contact onderhouden. Er werden ook bezoeken in het ziekenhuis en ggz afgelegd. Zieken,
kwetsbaren en eenzamen werden thuis bezocht. Ook ‘s zondags, rond de samenkomsten, was er
volop gelegenheid voor een persoonlijk pastoraal gesprek.
8. Persoonlijke contacten
Via de website, per e-mail, whatsapp, telefonisch en in persoonlijke ontmoetingen deden mensen
een beroep op de voorganger of gemeenteleden, stelden vragen of gaven aan een persoonlijk
gesprek te willen hebben. De gesprekken vonden plaats in Het Lichtbaken of bij mensen thuis.
9. Kinderclub
De kinderclub die gewoonlijk elke 2e en 4e zaterdag van de maand wordt gehouden, kon door de
coronamaatregelen enkele keren niet doorgaan. Als alternatief werden er online activiteiten gestart
en werden kinderen thuis opgezocht. Daarnaast ontvingen de kinderen ook materialen pers post
waarmee zij zelf aan de slag gingen. In het verslagjaar werden ook enkele grotere activiteiten voor de
kinderen georganiseerd. De club werd gehouden in het Wijkcentrum Praethuys ’t Slot in het
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Venenlaankwartier te Hoorn. Kinderclub ‘de Voltreffer’ is bedoeld voor alle kinderen van vier tot
twaalf jaar. Via contactgegevens, sociale media en de lokale pers werden de uitnodigingen breed
verspreid.
10. Contacten andere gemeenten
In 2021 werden verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij er contact was met diverse andere
christelijke gemeente. Die activiteiten werden ontplooid in samenwerking met de interkerkelijke
gebedsgroep Gideon. Via de sociale media en lokale pers (nieuwsfora) werd hiervoor breed aandacht
gevraagd. Leden van diverse andere gemeenten in Hoorn namen deel aan de activiteiten of deden
online mee. Daarnaast onderhield de voorganger/coördinator contacten met tenminste zeven
voorgangers en leiders van andere christelijke gemeenten in Hoorn.
11. Magazine Allicht Hoorn
In december 2021 verscheen de zesde editie van het tijdschrift Allicht Hoorn. Het werd huis aan huis
verspreid in de hele stad. De oplage bedroeg ruim 30.000 bladen. Het tijdschrift bevatte een
boodschap van hoop en bemoediging voor mensen die eenzaamheid en moeite ervaren. Ook werd er
via dit tijdschrift belangstelling gewekt voor de activiteiten of voor een persoonlijk contact met de
voorganger/coördinator.

B. Overige activiteiten, die indirect bijdragen aan het realiseren van de
doelstelling
1. Bestuursvergaderingen
In 2021 werden er door de stichting Predik het Woord vier bestuursvergaderingen gehouden. Bij een
van deze vergaderingen was ook de Raad van Advies betrokken. Daarnaast werden er diverse
vergaderingen gehouden van enkele subgroepen.
2. Gebouw
Verschillende malen in 2021 werden in en rond het gebouw ‘Het Lichtbaken’ door diverse groepen
vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden verricht.
3. Voorganger/coördinator
Gedurende het hele verslagjaar was een voorganger/coördinator werkzaam voor de stichting, van
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (1,0 fte).
4. Fondsenwerving en publiciteit
Het stichtingsbestuur heeft in 2020 vier contactbladen uitgegeven. Drie keer de bekende editie het
‘Contactblad’ en eenmaal het tijdschrift ‘Allicht Hoorn’. Alle vier contactbladen werden samen met
een mailing verzonden. In de mailing werd de achterban opgeroepen om het werk van de stichting
financieel te steunen. De contactbladen werden ook via diverse kerkelijke gemeenten verspreid om
het werk breder bekend te maken. Er werd gedurende het verslagjaar tweemaal een extra mailing
verzonden naar een groot aantal kerken/gemeenten.
In het verslagjaar werd het adressenbestand van de donateurs (particulieren, kerken, gemeenten) up
to date gehouden. Dat werd gedaan in overeenstemming met de regels in het kader van AVG.
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5. Geldmiddelen
De stichting verkrijgt zijn inkomsten o.m. uit bijdragen van particulieren (giften, schenkingen,
legaten) en bedrijven, giften van kerkelijke gemeenten, collecten en giften tijdens de eigen
activiteiten in Het Lichtbaken, uit de verhuur van parkeerruimte en rente.
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